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Projekt:                 Energetické zdroje pro 21. století 
Číslo projektu:         CZ.1.11/3.4.00/42.01656 

Název Požadavek - technická specifikace Splňuje požadavaek  (ANO/NE) Nabídnuto -  obchodní název, typ, popis

1) Hygienické zařízení

H01 Odpadkový koš nástěnný

materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl.1,5mm                kapacita / 

objem: 34 l                                                        rozměry: 300 x 520 x 

270 mm                                         vlastnosti: přední strana výrobku se 

speciální úpravou        usnadňující čištění a s úpravou redukující 

otisky prstů, velkokapacitní koš se zámkem a integrovaným 

držákem pytlů, odolný proti poškození

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za  6 ks

H02 Hygienický koš nástěnný

materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl.1,5mm

kapacita / objem: 34 l  

rozměry: 300 x 520 x 270 mm  

vlastnosti: přední strana výrobku se speciální úpravou usnadňující 

čištění a s úpravou redukující otisky prstů, velkokapacitní koš se 

zámkem a integrovaným držákem pytlů, odolný proti poškození

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za  1 ks

H03 Zásobník na papírové ručníky 

nástěnný

materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl.1,5mm

kapacita / objem: 400 ks papírových ručníků "Z"  

rozměry: 300 x 305 x 134 mm  

vlastnosti: zámek, odolný proti poškození, přední strana výrobku 

se speciální úpravou usnadňující čištění a s úpravou redukující 

otisky prstů, okénko pro vizuální kontrolu  
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 6  ks

H04 Dávkovač tekutého mýdla 

nástěnný

materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl.1,5mm

kapacita / objem: 650 ml  

rozměry: 112 x 305 x 134 mm  

vlastnosti: zámek, odolný proti poškození, přední strana výrobku 

se speciální úpravou usnadňující čištění a s úpravou redukující 

otisky prstů, okénko pro vizuální kontrolu  
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 8  ks

H05 Sklopné madlo
materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl.1,5mm

vlastnosti: sklopné madlo přesahující záchodovou mísu o 100mm

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2  ks

H06 Pevné madlo
Materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl.1,5mm

vlastnosti: pevné madlo přesahující záchodovou mísu o 200mm

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2  ks

H07 Zásobník na toaletní papír 

nástěnný

materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl.1,5mm

kapacita / objem: 1 x role průměr 295 mm  

rozměry: 304 x 355 x 170 mm  

vlastnosti: zámek, odolný proti poškození, přední strana výrobku 

se speciální úpravou usnadňující čištění a s úpravou redukující 

otisky prstů, okénko pro vizuální kontrolu, kapacita 1 role  

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 4  ks
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H08 WC souprava nástěnná

materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl.1,5mm

rozměry: 110 x 230 x 110 mm  

vlastnosti: odolný proti poškození, přední strana výrobku se 

speciální úpravou usnadňující čištění a s úpravou redukující otisky 

prstů, s odnímatelnou čistící plastovou miskou, souprava včetně 

nylonové štětky, levé i pravé provedení
Cena bez DPH za 1 ks 680

Cena bez DPH za 4  ks 2720

H09 Zásobník hygienických sáčků 

nástěnný

materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl.1,2mm

kapacita: 30 sáčků

rozměry: 92 x 150 x 22 mm  

vlastnosti: odolný proti poškození, přední strana výrobku se 

speciální úpravou usnadňující čištění a s úpravou redukující otisky 

prstů, hrany nesvařovány, odebírání sáčků zepředu, se zarážkou 

držící box
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2  ks

H10 Jednoduchý háček

materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl. 17mm

rozměry: 18 x 38 x 60 mm  

vlastnosti: jednoduchý háček k přišroubování na stěnu
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 4  ks

H11 Zrcadlo

výška umístění zrcadla od podlahy je 1300 mm, zrcadlo bude 

nalepeno na stěnu, sklo je upraveno ochrannou měděnou vrstvou, 

rozměr š1500 x v500mm
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 4  ks

H12 Zrcadlo výklopné

výška umístění zrcadla od podlahy je 900 mm, zrcadlo bude 

umístěno ve výklopném rámu z matného nerezu, sklo je upraveno 

ochrannou měděnou vrstvou, rozměr š400 x v600 mm 

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2  ks

H13 Svislé madlo 
materiál: satinovaná nerez CNS 18/10 tl.1,5mm

vlastnosti: svislé madlo délky 500mm
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2  ks

Název Požadavek - technická specifikace Splňuje požadavaek  (ANO/NE) Nabídnuto -  obchodní název, typ, popis

2) Vybavení Informační systém:

IS1 Dveřní štítek

Transparentní kapsa pro zasouvání tištěných štítků (papírových ev. 

plastových opatřených folií s popisem), umožňující rychlou a 

finančně nenáročnou obměnu informací. Popisek je zajištěn proti 

nežádoucímu vyjmutí plastovým bočníkem s 1-2 šroubky a krycím 

antireflexním plexisklem.

PROVEDENÍ: duralový mírně vyboulený profil, plastové koncovky s 

1-2 šroubky, krycí antireflexní plexi 

ROZMĚRY CELKOVÉ:  220 x 220 mm
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 3  ks

IS2 Piktogramy

Polep dveří z vysokojakostní folie.  Polep s piktogramem včetně 

číselného označení a názvu místnosti ( WC ženy, WC muži, WC 

invalidé). Prvek složen z 1 segmentu. Horní část segmentu s 

celoplošným stříbrným polepem, písmo bílé, prostřední část 

segmentu pískovaný podklad, grafika piktogramu černá, spodní 

část segmentu s celoplošným stříbrným polepem. 

ROZMĚRY CELKOVÉ:  220 x 220 mm

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 4  ks

IS3 Označení čísla dveří

Polep dveří z vysokojakostní folie.  Polep s číselným označením 

místnosti. Prvek složen z 1 segmentu. Celoplošný stříbrný polep, 

písmo bílé. 

ROZMĚRY CELKOVÉ:  50 x 50 mm
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 9  ks
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Název Požadavek - technická specifikace Splňuje požadavaek  (ANO/NE) Nabídnuto -  obchodní název, typ, popis

3) Vybavení Společné prostory:

S01 Šatní skříňky

Rozměr : 900x500x1800mm                    Materiál: HPL - deska, 

korpus, barva bílá, barva dvířek dle barevné škály HPL - bude 

vyvzorkováno, hliníkové profily - povrchová úprava elox

Podnož:  hliníková, rektifikační nožky - hliník

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 4  ks

S02 Lavice v zádveří

Rozměr : 450x1500x350mm

Materiál: HPL - deska, barva dle barevné škály HPL - bude 

vyvzorkováno

Podnož:  hliníková

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2  ks

S03 Nástěnka

Rozměr: 1200x1200 mm

Pevný a odolný povrch opatřené bulletin boardem (materiálem na 

bázi přírodního linolea a mletého korku) barvy světle šedé. 

Hliníkovém rámu.

Speciálně upravená dřevovláknitá zadní deska zabraňuje zvlhnutí a 

deformaci tabule. Vč. kotevního materiálu
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 5  ks

Odpadkový koš - na tříděný odpad 
4 plastové koše s otvory ve víku, víko odnímatelné, barevně 

odlišené,  
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2  ks

Název Požadavek - technická specifikace Splňuje požadavaek  (ANO/NE) Nabídnuto -  obchodní název, typ, popis

4) Vybavení Učebna:

U01 Židle do učebny

Zdravotní školní židle, která podporuje správný vývoj páteře. Sedák 

a opěrák je vyroben z bukové překližky, povrchově upraven 

polyuretanovým lakem a připevněn ocelovými nýty. Kovová 

konstrukce je svařena z profilů. Židle jsou opatřeny plastovými 

koncovkami v černé barvě. Povrchová úprava je provedena 

práškovou vypalovací barvou. laminát s extrémní odolností (třída 

mechanické odolnosti 333), odolnost vůči skvrnám, odolnost vůči  

popálení cigaretou,  barva sv.dezén dřeva(javor, bříza) nebo bílá, 

židle vybavena textilním čistitelným podsedákem

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 34 ks

U02 Židle katedra

Otočná kancelářská židle s vysokou zádovou opěrkou, s konstrukcí 

odděleného sedáku a opěrky zad. Synchronní mechanika – 

dynamické sezení, aretace v 5 polohách, plynulé nastavení 

protitlaku v rozmezí do 125 kg tělesné hmotnosti. Ergonomicky 

tvarovaný sedák a opěrák. Výškově přestavitelný opěrák v rozsahu 

7 cm. Kříž pětiramenný, černý, materiál polyamid  s velkými 

brzděnými  kolečky (průměr 65 mm) na  tvrdou podlahu. 

Čalouněný sedák a opěrák, potah dle barevnosti podlahy, záda 

opěráku černý plast. Potah vysoce odolný proti oděru (50.000 

Martindale). Stálobarevnost skupina 6, odolnost proti šmolkování 

skupina 4/5. Atesty odolnosti proti ohni

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 1 ks

U11 Lavice

rozměr:  1500x600x v.750 mm

Deska a čelo:  LTD 25 mm + dřevěná hrana, dýha s extrémní 

odolností (třída mechanické odolnosti 333), odolnost vůči skvrnám, 

odolnost vůči  popálení cigaretou,  barva sv.dezén dřeva javor, čelo 

tl.25mm, v250mm

Podnož:  kovový rám tvaru U s plastovou patkou, tvar stojné nohy 

obdélník, povrchová úprava metalíza (RAL 9006), deska stolu je z 

podnože na podnož podepřena podélnými ležatými profily. 

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 17 ks
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U12  Katedra včetně vybavení

rozměr:  1600x800x v.750 mm

Deska:  LTD 25 mm + dřevěná hrana, dýha s extrémní odolností (třída 

mechanické odolnosti 333), odolnost vůči skvrnám, odolnost vůči  

popálení cigaretou,  barva sv. dezén dřeva javor, katedra vč. Zavěšeného 

a zásuvkového modulu. 

Závěsný kontejner: 420x570x550mm s uzamykatelnými dvířky,  barva sv. 

dezén dřeva javor , korpus světle šedé lamino

Podnož:  kovový rám tvaru U výškově stavitelný s plastovou patkou, tvar 

stojné nohy trojúhelník nebo obdélník, povrchová úprava metalíza (RAL 

9006), deska stolu je z podnože na podnož podepřena podélnými 

ležatými profily. Součástí stolu je kabelový žlab v dezénu podnože stolu, 

svod kabelů – plastový chobot.

Zásuvkový modul: modulární výklopný zásuvkový systém zapuštěný do 

stolní desky složený z modulů:  Napájení - 4x230V, Data -  4xLAN. 

Připojení samostatnými kabely z podlahové zásuvky. Vrchní rám a víko z 

eloxovaného hliníku v odstínu RAL9006. Vložka černý plast. Vývod pro 

kabel s pryžovou manžetou. Otáčení celé zásuvky pomocí pružiny s 

magnetickou spojkou pomocí stisku na modul.

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 1 ks

U21 Skříň velká

Rozměr: 900x400x2600 mm

LTD 20 mm, barevné provedení sv. dezén dřeva javor.

Perforovaná dvířka skříní – PDS 

• dvířka skříní jsou v akusticky pohltivém provedení – hloubka skříní – 400 mm 

• dvířka jsou vyrobena z materiálu na bázi dřeva (např. MDF) o tloušťce 16 - 18 

mm 

• do jejich rubové strany jsou vyfrézovány kruhové otvory o průměru 8 mm do 

hloubky cca 13 mm, osová vzdálenost otvorů je 12 mm ve směru drážek na 

lícové straně a 16 mm ve směru kolmém na čelní drážkování  

• dvířka jsou z lícové strany prořezána drážkami šířky 3 mm, hloubky 5 mm a 

osové vzdálenosti 16 mm

• na rubové straně čelní desky je umístěna průzvučná textilie – bude 

vyvzorkováno

• požadovaný činitel zvukové pohltivosti skříňového systému v oktávových 

pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,3; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,75; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 

kHz - α ÷ 0,55; 4 kHz - α ÷ 0,45   

• činitel zvukové pohltivosti je nutno doložit měřením podle normy ČSN EN ISO 

354 - Akustika - měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

Vnitřními variabilními policemi, uzamykatelná dvířka, panty a závěry skříní 

kvalitní provedení nerez, úhel otevření dveří min.107 °. Korpus světle šedé 

lamino.
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 3 ks

U31 Interaktivní tabule

Interaktivní dataprojektor 1 ks

Uvedená specifikace je minimálním požadavkem zadavatele na 

kvalitu a funkčnost jednotlivých položek.

Přesnost snímání 1,5mm

Způsob ovládání interaktivní pero

Rozhraní USB, HDMI

Podporované operační systémy Windows 2000, XP, Vista, W7

 software pro tvorbu výuky v českém jazyce, volně šiřitelný pro 

všechny uživatele

 přímá integrace do prostředí Powerpointu

Školení zaškolení obsluhy a uživatelů v rozsahu 2 hodin 

Keramická magnetická tabule 1ks

Velikost min. 180x120cm

   s držákem a zajištěním montáže 
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 1 ks

U32 Odpadkový koš
Stříbrný drátěný odpadkový koš kulatý. Vnější průměr hrdla 25,5 cm, dna

23 cm. Vnější výška 33 cm

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 1 ks

U33 Věšáková stěna

 Rozměr: 900 x 2050 mm

LTD 25 mm, barevné provedení světlý dezén dřeva javor,  opatřena 

5 hliníkovými věšáky.
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 6 ks
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Název Požadavek - technická specifikace Splňuje požadavaek  (ANO/NE) Nabídnuto -  obchodní název, typ, popis

5) Vybavení Odborná učebna

L01 Židle učebna

židle laboratorní, výškově stavitelná, ergonomický PUR sedák, 

výškově stavitelná ergonomická opěra (UP-DOWN), synchronní 

mechanismus s aretací polohy a ergonomickou regulací tuhosti, 

nastavitelná, hliníkový kříž - černý 1500/chrom 1502

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 34 ks

L02 Židle katedra

Otočná kancelářská židle s vysokou zádovou opěrkou, s konstrukcí 

odděleného sedáku a opěrky zad. Synchronní mechanika – 

dynamické sezení, aretace v 5 polohách, plynulé nastavení 

protitlaku v rozmezí do 125 kg tělesné hmotnosti. Ergonomicky 

tvarovaný sedák a opěrák. Výškově přestavitelný opěrák v rozsahu 

7 cm. Kříž pětiramenný, černý, materiál polyamid  s velkými 

brzděnými  kolečky (průměr 65 mm) na  tvrdou podlahu. 

Čalouněný sedák a opěrák, potah dle barevnosti podlahy, záda 

opěráku černý plast. Potah vysoce odolný proti oděru (50.000 

Martindale). Stálobarevnost skupina 6, odolnost proti šmolkování 

skupina 4/5. Atesty odolnosti proti ohni

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 1 ks

L13 Katedra včetně vybavení

rozměr:  1600x800x v.750 mm

Deska:  LTD 25 mm + dřevěná hrana, dýha s extrémní odolností 

(třída mechanické odolnosti 333), odolnost vůči skvrnám, odolnost 

vůči  popálení cigaretou,  barva sv. dezén dřeva javor, katedra vč. 

Zavěšeného a zásuvkového modulu. 

Závěsný kontejner: 420x570x550mm s uzamykatelnými dvířky,  

barva sv. dezén dřeva javor , korpus světle šedé lamino

Podnož:  kovový rám tvaru U výškově stavitelný s plastovou 

patkou, tvar stojné nohy trojúhelník nebo obdélník, povrchová 

úprava metalíza (RAL 9006), deska stolu je z podnože na podnož 

podepřena podélnými ležatými profily. Součástí stolu je kabelový 

žlab v dezénu podnože stolu, svod kabelů – plastový chobot.

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 1 ks

L21 Skříň velká

LTD 20 mm, barevné provedení sv. dezén dřeva javor.

Perforovaná dvířka skříní – PDS 

• dvířka skříní jsou v akusticky pohltivém provedení – hloubka skříní – 400 mm 

• dvířka jsou vyrobena z materiálu na bázi dřeva (např. MDF) o tloušťce 16 - 18 

mm 

• do jejich rubové strany jsou vyfrézovány kruhové otvory o průměru 8 mm do 

hloubky cca 13 mm, osová vzdálenost otvorů je 12 mm ve směru drážek na 

lícové straně a 16 mm ve směru kolmém na čelní drážkování  

• dvířka jsou z lícové strany prořezána drážkami šířky 3 mm, hloubky 5 mm a 

osové vzdálenosti 16 mm

• na rubové straně čelní desky je umístěna průzvučná textilie – barva dle výběru 

architekta

• požadovaný činitel zvukové pohltivosti skříňového systému v oktávových 

pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,3; 250 Hz - α ÷ 0,8; 500 Hz - α ÷ 0,75; 1 kHz - α ÷ 0,7; 2 

kHz - α ÷ 0,55; 4 kHz - α ÷ 0,45   

• činitel zvukové pohltivosti je nutno doložit měřením podle normy ČSN EN ISO 

354 - Akustika - měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

Vnitřními variabilními policemi, uzamykatelná dvířka, panty a závěry skříní 

kvalitní provedení nerez, úhel otevření dveří min.107 °. Korpus světle šedé 

lamino.

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2 ks

L32 Odpadkový koš
 Stříbrný drátěný odpadkový koš kulatý. Vnější průměr hrdla 25,5 

cm, dna 23 cm. Vnější výška 33 cm
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 1 ks

Název Požadavek - technická specifikace Splňuje požadavaek  (ANO/NE) Nabídnuto -  obchodní název, typ, popis

6) Vybavení Kabinet vybavení kabinetu není hrazeno z projektu

K01 Kancelářská židle 
Otočná kancelářská židle s vysokou zádovou opěrkou, s konstrukcí 

odděleného sedáku a opěrky zad. Synchronní mechanika – 

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2 ks

K11 Pracovní stůl rozměr:  1600x800x v.750 mm                                   Deska:  LTD 25 mm + 

ABS hrana, laminát s extrémní odolností (třída mechanické odolnosti Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 1 ks
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K21  Skříň šatní

Rozměr:800x400x2100mm. LTD 20 mm, barevné provedení sv. dezén

dřeva javor, spodní část skříň s plnými dvířky v.2100 a vnitřními

variabilními policemi a konstrukcí pro zavěšení šatstva, uzamykatelná

dvířka, panty a závěry skříní kvalitní provedení nerez, úhel otevření dveří

min.107 °.  Korpus světle šedé lamino.

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 1 ks

K22  Skříň malá

Rozměr: 800x400x750 mm. Deska:  LTD 25 mm + ABS hrana, laminát s 

extrémní odolností (třída mechanické odolnosti 333), odolnost vůči 

skvrnám, odolnost vůči  popálení cigaretou,  barva sv.  dezén dřeva javor.                                                     

LTD 18 mm, barevné provedení dvířka sv. dezén dřeva javor s plnými 

dvířky v.750 a vnitřními variabilními policemi, uzamykatelná, panty a 

závěry skříní kvalitní provedení nerez, úhel otevření dveří min.107 °. 

Korpus světle šedé lamino

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2 ks

K31  Kontejner

Kontejner na kolečkách rozměr cca 420x570x550 mm. 4 zásuvky na

kolečkových výsuvech, systém STOP – CONTROL, centrální zámek.

Provedení kontejneru lamino desky tl.18mm barva zásuvek sv. dezén

dřeva javor, korpus světle šedé lamino.

Cena bez DPH za 1 ks 180

Cena bez DPH za 2 ks 180

K32 – Nástěnka 

Rozměr: 2400x850 mm. Pevný a odolný povrch opatřené bulletin

boardem (materiálem na bázi přírodního linolea a mletého korku) barvy

světle šedé. S hliníkovým rámem.

Speciálně upravená dřevovláknitá zadní deska zabraňuje zvlhnutí a

deformaci tabule. Vč. kotevního materiálu.

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2 ks

K33  Polička 
Rozměr: 250x1600 mm. LTD 25 mm, barevné provedení sv. dezén dřeva

javor vč. kotevního materiálu v kvalitním provedení

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2 ks

K30  Odpadkový koš
Nerezový odpadkový koš, ušlechtilá ocel, nerez. S víkem. Výška 49 cm,

průměr 25,5 cm, objem 10 litrů.

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 2 ks

Celková cena bez DPH

Výše DPH v %

Výše DPH v Kč

Celková cena včetně DPH


